
SỞ Y TẾ NGHỆ AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKTP VINH Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
 

Số: 2195 /TB-BVTP 
 

Thành phố Vinh, ngày 29 tháng 12 năm 2022 

ơ 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022 
 

 
 

Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh thông báo tiếp nhận, tuyển dụng viên 

chức năm 2022 số lượng gồm 79 người vào các vị trí, chức danh, số lượng như sau: 

1. Vị trí, chức danh, số lượng  

1.1. Tuyển dụng viên chức: 

 

TT Chức danh tuyển dụng Vị trí tuyển dụng 
Nhu cầu 

tuyển dụng 

Yêu cầu trình độ chuyên 

môn tối thiểu 

A BỘ PHẬN LÂM SÀNG 58   

1 Bác sĩ hạng III 

Khoa Thường trực cấp cứu 01 Bác sĩ đa khoa 

Khoa Hồi sức tích cực- CĐ 04 Bác sĩ đa khoa  

Khoa Phẫu thuật gây mê 01 Bác sĩ đa khoa 

Khoa Ngoại TH 02 Bác sĩ đa khoa 

Khoa Chấn thương & PTTK 01 Bác sĩ đa khoa 

Khoa Phụ sản 03 Bác sĩ đa khoa 

Khoa Nội tổng hợp 05 Bác sĩ đa khoa 

Khoa Nội Tim mạch- Nội tiết 03 Bác sĩ đa khoa 

Khoa Răng hàm mặt 01 Bác sĩ Răng hàm mặt 

Khoa Bệnh nhiệt đới 02 Bác sĩ đa khoa 

Khoa Nhi 02 Bác sĩ đa khoa 

Khoa YHCT-PHCN-VLTL 01 Bác sĩ Y học cổ truyền 

Khoa Khám Bệnh TYC 01 Bác sĩ đa khoa 

Khoa Thận niệu lọc máu 01 Bác sĩ đa khoa 

2 Điều dưỡng hạng III 

Khoa Thường trực cấp cứu 01 Cử nhân Điều dưỡng 

Khoa Hồi sức tích cực – CĐ 02 Cử nhân Điều dưỡng 

Khoa Ngoại TH 01 Cử nhân Điều dưỡng 

Khoa Nội tổng hợp 01 Cử nhân Điều dưỡng 

Khoa Nội Tim mạch- Nội tiết 01 Cử nhân Điều dưỡng 

Khoa YHCT-PHCN-VLTL 01 Cử nhân Điều dưỡng 

3 Điều dưỡng hạng IV 

Khoa khám bệnh 02 Cao đẳng Điều dưỡng 

Khoa Thường trực cấp cứu 03 Cao đẳng Điều dưỡng 

Khoa Hồi sức tích cực – CĐ 05 Cao đẳng Điều dưỡng 

Khoa Ngoại TH 03 Cao đẳng Điều dưỡng 

Khoa Nội tổng hợp 02 Cao đẳng Điều dưỡng 



TT Chức danh tuyển dụng Vị trí tuyển dụng 
Nhu cầu 

tuyển dụng 

Yêu cầu trình độ chuyên 

môn tối thiểu 

Khoa YHCT-PHCN-VLTL 01 Cao đẳng Điều dưỡng 

Khoa Khám Bệnh TYC 01 Cao đẳng Điều dưỡng 

Khoa Tai mũi họng 01 Cao đẳng Điều dưỡng 

Khoa Răng hàm mặt 01 Cao đẳng Điều dưỡng 

Khoa Bệnh nhiệt đới 01 Cao đẳng Điều dưỡng 

Khoa Nhi 01 Cao đẳng Điều dưỡng 

4 Hộ sinh hạng IV Khoa Phụ sản 01 Cao đẳng Hộ sinh 

5 Kỹ thuật y hạng III Khoa YHCT-PHCN-VLTL 01 
Cử nhân Phục hồi chức 

năng 

B BỘ PHẬN CẬN LÂM SÀNG 14   

1 Bác sĩ hạng III 
Khoa Chẩn đoán hình ảnh 04 Bác sĩ đa khoa 

Khoa Xét nghiệm 01 Bác sĩ đa khoa 

2 Dược sĩ hạng IV Khoa Dược 03 Cao đẳng Dược 

3 Điều dưỡng hạng IV Khoa Chẩn đoán hình ảnh 01 Cao đẳng Điều dưỡng 

4 Kỹ thuật y hạng III Khoa Xét nghiệm 02 Cử nhân Xét nghiệm 

5 Kỹ thuật y hạng IV Khoa Chẩn đoán hình ảnh 02 
Cao đẳng Kỹ thuật hình 

ảnh y học 

6 Kỹ sư hạng III Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 01 
Cử nhân khoa học môi 

trường 

C BỘ PHẬN QUẢN LÝ, HÀNH CHÍNH 06   

1 Điều dưỡng hạng IV Phòng Công tác xã hội 01 Cao đẳng Điều dưỡng 

2 Kế toán viên Phòng Tài chính kế toán 01 Cử nhân Kế toán 

3 Kỹ thuật viên hạng IV 
Phòng Vật tư kỹ thuật - Trang 

thiết bị - Công nghệ thông tin 
01 

Cao đẳng Điện công 

nghiệp và dân dụng 

4 

Chuyên viên chính sách 

tiền lương 
Phòng Tổ chức hành chính 01 

Cử nhân Quản trị nhân 

lực hoặc Cử nhân Kế 

toán 

Chuyên viên tổng hợp Phòng Kế hoạch tổng hợp 01 
Cử nhân Quản trị kinh 

doanh 

Chuyên viên quản lý 

chất lượng 

Phòng QLCL - Đào tạo và Chỉ 

đạo tuyến 
01 Cử nhân Luật 

  TỔNG CỘNG 78   

 

1.2. Tiếp nhận viên chức 
 

TT Chức danh tuyển dụng Vị trí tuyển dụng 
Nhu cầu 

tuyển dụng 
Yêu cầu trình độ chuyên 

môn tối thiểu 

1 Kế toán viên Phòng Tài chính kế toán 01 Cử nhân Kế toán  

 TỔNG CỘNG 01  

 



2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển 

2.1. Tuyển dụng viên chức: 

- Là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, 

chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí cần tuyển dụng. Có lý lịch rõ ràng, đủ sức 

khỏe để đảm nhiệm công việc. Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí 

việc làm nhưng không được trái với quy định của pháp luật. 

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản 

án, quyết định về hình sự của tòa án đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. 

2.2. Tiếp nhận viên chức: 

Ngoài những tiêu chuẩn, điều kiện tại mục 2.1, trường hợp tiếp nhận viên 

chức có thêm điều kiện: Có ít nhất 05 năm công tác phù hợp với vị trí việc làm; 

đang là viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, phù hợp với vị trí 

tuyển dụng. 

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển (theo quy định tại Nghị định 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ và Thông tư 06/2020/TT-BNV 

ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ). 

4. Nội dung xét tuyển 

Xét tuyển viên chức thực hiện theo 2 vòng như sau: 

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu 

cầu vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 

2. 

- Vòng 2: Thực hiện xét tuyển bằng hình thức phỏng vấn. Nội dung phỏng 

vấn: kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo đúng 

vị trí việc làm. Thời gian phỏng vấn 30 phút (thí sinh dự thi có 15 phút để chuẩn bị). 

Thang điểm phỏng vấn: 100 điểm.  

5. Hồ sơ dự tuyển 

5.1. Tuyển dụng viên chức 

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (Mẫu phiếu số 01 được đăng tải trên 

Website của bệnh viện: benhvienthanhphovinh.vn). 

5.2. Tiếp nhận viên chức 

Hồ sơ theo quy định tại Khoản 3, Điều 13 Nghị định 115/2020/NĐ-CP của 

Chính phủ ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:  

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 03/01/2023 đến hết ngày 06/02/2023. 



- Địa điểm nhận hồ sơ: Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo giờ hành chính) 

trực tiếp tại phòng Tổ chức hành chính - Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh cơ sở 2 

- Số 31 đường Lê Ninh - Phường Quán Bàu - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An. Số 

điện thoại liên hệ: 0986.662.829. 

7. Lệ phí xét tuyển:  

Thực hiện tạm thu: 400.000đ/hồ sơ (theo quy định tại Thông tư 228/2016/TT-

BTC ngày 11/11/2016 của Bộ tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, quản lý và 

sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức)./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:  

- SYT, SNV (báo cáo); 

- Đăng báo NA;   

- Web: Sở Y tế, BV; 

- Niêm yết tại cơ quan; 

- Lưu: VT, TCHC. 

            GIÁM ĐỐC 

 

 

 

              Nguyễn Hồng Trường 
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